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П О З И В 

тренерима екипа које се такмиче у Другој Републичкој лиги „Север“, Првој и Другој 

Војвођанској лиги и лиги млађих категорија 

ЗА ОБАВЕЗАН ГОДИШЊИ СЕМИНАР 2020/2021. 

 

Поштовани, 

сви тренери који ће бити лиценцирани за екипу која се такмичи у горе наведеним лигама 

дужни су да присуствују редовном годишњем семинару који се одржава 19.9.2020 (субота)  

са почетком у 10:00 часова. 

 

 ПРОГРАМ СЕМИНАРА 

 

 

 

 

Линк за онлајн пријаву тренерског семинара најкасније 48 сати пред семинар:  

https://docs.google.com/forms/d/1-8wA1S1y3-

K57xbF_NtCyGmkYJCjfD6bi5pI8iTwseo/viewform?edit_requested=true 
 

Тренерски семинар одржаће се преко платформе Google meet. 

Позив на онлајн семинар, као и сертификат о похађању, ће бити послат на е-мејл адресу коју 

упишете у пријави. 

 

У позиву, који ћете добити дан пред семинар, ће бити детаљно објашњен начин на који се 

повезујете преко Google meet-a. Скрећемо пажњу да ће бити неопходно да тренери, као 

доказ „присуства“, имају укључену камеру током целог предавања. 

 

Такође вас обавештавамо да ћемо направити пробу семинара у петак како би се сви 

пријавили и проверили исправност уређаја. 

 

Потребно је да имате и да нам доставите вашу gmail адресу јер програм прихвата искључиво  

gmail налоге. 
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. Време Предавач 
9:45 – 10:00 Пријављивање и евидентирање тренера (Google Meet) 

 

10:00 – 10:10 

 

Др. Неџад Османкач 

Уводна реч 

10:10 – 11:00 Др. Неџад Османкач – теоријски део 

Тема: Спортски тренинг у доба пандемије Коронавируса 
11:00 – 12:00  Велибор Ивановић – теоријски део  

Тема: Организација и тактика игре нашег дизача 
12:00 – 13:00 Милорад Кијац – теоријски део 

Тема: Одбрана са акцентом на Break – Point-u 

http://www.osv.rs/
mailto:osv@osv.rs
https://docs.google.com/forms/d/1-8wA1S1y3-K57xbF_NtCyGmkYJCjfD6bi5pI8iTwseo/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1-8wA1S1y3-K57xbF_NtCyGmkYJCjfD6bi5pI8iTwseo/viewform?edit_requested=true


 

 

Чланарина износи: 4000,00 динара за Другу Републичку лигу и 3000,00 динара за Прву и 

Другу Војвођански лигу као и за млађе категорије уплаћује се пре семинара: 

 

За Прве, Друге Војвођанске лиге и лиге млађих категорија  

на рачун ОСВ 200-2387980101001-09 (Банка Поштанска Штедионица) са назнаком 

'чланарина'.  

Позив на број: број такмичарске легитимације. 

 

За Друге Републичке лиге „Север“ 

на рачун УОТС 200-3007410101862-47 (Банка Поштанска Штедионица) са назнаком 

'чланарина'.  

Позив на број: број такмичарске легитимације. 

 

 

НАПОМЕНА: Уколико је тренер истовремено тренер Суперлиге, Прве, Прве «Б» лиге, 

Друге лиге и млађих категорија дужан је да поред уплате УОТС изврши уплату и 

регионалном савезу ( одбојкашки савез Војводине) у износу од 1.000,00 динара. 

 

Тренери/статистичари који не испуне горе наведене услове неће добити сертификат о 

присуству на семинару. 

 

 

 

  

                                                                                                          Председник УОТВ 

У Новом Саду 11.09.2020. године 

                                                                                                   Др Неџад ОСМАНКАЧ, с.р. 


